OBCHODNI PODMINKY
cestovní agentury AGRO TOUR Praha, s. r. o.

1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovnÍ agenturou
TOUR Praha, s. r. o." (dále jen CA) a zákazníkem
',AGRO
vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané Smlouvy
o zprostředkování zét1ezdulpracovnícesty (dále jen ,,smlouva") potvrzené CA a úhrady zálohy na
ÚČet CA'

Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, Že tyto obchodní podmínky CA
uznává a souhlasís nimi. Nedílnou součástíjsou iVšeobecné smluvní podmínky přísluŠnécestovní
kanceláře (dále jen CK), která zájezdlpracovnÍ cestu zajiŠt'uje a s kterou CA na přípravě i realizaci
spolupracuje.

CA zprostředkovává v souladu se zákonem č. 15911999 sb. a občanskéhozákoníku č.8912012
zajiŠtěníaprodej za1ezdulpracovnÍcesty a jiných sluŽeb cestovního ruchu u příslušnécestovní
kanceláře. U zá4ezdulpracovnÍ cesty ijiných sluŽeb je vŽdy uvedeno jméno přísluŠnézajišt'ujícíCK.
PotvrzenÍm smlouvy se CA zavazuje zákazníkovi zprostředkovat sluŽby u příslušnézajiŠt'ujícíCK
v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

2.

Platební podmínky

Platební podmínky se řídíVŠeobecnýmismluvnÍmi podmínky přísluŠnéCK, která zdjezd zajiŠt'uje
CA na přípravě i realizacispolupracuje. CA je oprávněna po obdrŽení závazné objednávky
poŽadovat zálohu ve výŠiminimálně 50 % ze souhrnné ceny (včetně fakultativních sluŽeb)' doplatek
souhrnné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 35 dnů před plněním smlouvy. V případě vzniku
smluvního vztahu v době kratšÍ neŽ 35 dnů před plněním smlouvy je zákazník povinen uhradit 100 %
a s kterou

souhrnné ceny.

Platba se provádí bankovním převodem, nebo poštovnípoukázkou. V případě platby fakturou nebo
poštovní sloŽenkou se stanovuje minimálnítermín splatnosti (termín splatnosti se rozumí den, kdy bude
částka připsána na Účet cestovní agentury) 7 dnÍ. Za řádnou a včasnou úhradu zálohy a doplatku
odpovídá CA vŽdy zákazník'

3.

Cena

Cenou za sluŽby (za plnění smlouvy) se rozumísouhrnná cena uvedená ve smlouvě'
CA je oprávněna na Žádost přÍslušnézajišt'ujícÍCK do 21. dne před plněním smlouvy
jednostranným Úkonem zvýŠitjejísouhrnnou cenu V případě, Že dojde ke zvýŠení:
a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. |etiŠtnÍ,přístavníčijinépoplatky, které jsou zahrnuty v ceně

sluŽeb, nebo
směnného kurzu českékoruny pouŽitého pro stanovení ceny sluŽeb v průměru o více neŽ 10 o/o.
Písemné oznámenío zvýŠenísouhrnnéceny zašle CAzákazníkovi nejpozději 2í dnů před
plněním smlouvy.
Je-li CA na Žádost příslušnézajišťujícíCK nucena zvýšit souhrnnou cenu za plnění smlouvy za
jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovizměnu smlouvy'.

c)

4.

Práva a povinnosti zákazníka

Základni práva zákazníka

a)
b)

c)
d)

e)

právo na řádné poskytnutí objednaných sluŽeb'
právo na obdrŽení informacío aktuálních pasových a vízových povinnostech,
právo na dodatečnéinformace, nejpozději 7 dní před zahájenÍm zájezdulpracovnÍcesty. Právo být
seznámen s případnýmizměnami rozsahu objednaných sluŽeb a souhrnné ceny.
právo zrušit svoje čerpánísluŽebkdyko|iv před plněnÍm smlouvy, a to odstoupením za podmínek,
které jsou v souladu s uvedenými ve VŠeobecných smluvních podmínkách přísluŠnézajišt'ujícÍCK.
právo písemně oznámit CA, Že plněnívyplývajícízesmlouvy bude místo něho čerpat jiná osoba.
SouČasně s oznámením je povinen CA doručit prohlášení nového zákazníka, Že souhlasÍse
smlouvou a splňuje vŠechnypodmínky tak, aby mohla být sm|ouva v jeho prospěch plněna.
oznámení musí být doruČeno CA v termínu nejpozději 7 dní před plněním smlouvy; původníanový
zákazník společně a nerozdílně odpovídajíza zaplacení souhrnné ceny a nákladů, které CK i CA

vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka,
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g)
h)

i)

práVo na reklamaci Vad V souladu s uvedenými ve Všeobecných smluvních podmínkách přísluŠné
zajiŠt'ujícíCK.
právo obdrŽet doklad o povinném smluvnÍm pojiŠtěnípřÍsluŠnézajiŠt'ujícíCKpro případ jejího
Úpadku, obsahujícíoznačenípojiŠt'ovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události,
jsou-li předem sestavené kombinace sluŽeb zá1ezdem podle zákona (zákon č. 1 1 1/2018 Sb.
o některých podmínkách podnikánÍv oblasti cestovního ruchu),
práva a povinnosti při letecké přepravě se řídÍ mezinárodními smlouvami,
právo na informovanost o identitě skutečnéholeteckého přepravce.

Základni pov

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

i

n n

osti zákaznika

poskytnout CA a tím i příslušnézajišt'ujícíCK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení
a poskytnutí sluŽeb' zejména Úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předloŽení
potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře Žádosti ovíza, souhlas zákonného zástupce při
Účasti osoby mladŠÍ1B let bez jeho doprovodu atp'),
zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého Účastníka v průběhu plněnísmlouvy,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichŽ zdravotní stav to vyŽaduje'
nahlásit Účast cizích státních přísluŠníků,
zaplatit cenu Za plnění smlouvy v souladu s čl. 3 těchto podmÍnek a prokázat to dokladem
o zaplacenÍ; neuhradili zákazník souhrnnou cenu za plnění smlouvy ve stanoveném termínu, mají
CA a CK právo od smlouvy odstoupit a Účtovat odpovídajícístornopoplatek,
bez zbytečnéhoodkladu sdělovat CA své stanovisko k případným změnám v podmÍnkách a obsahu
sjednaných sluŽeb'
převzít od CA doklady potřebné pro čerpánísluŽeb,
dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se vŠemi doklady poŽadovanými podle cestovních
pokynů,
při cestách do zahraničÍmít u sebe všechny doklady poŽadované pro vstup do příslušných zemí
(cestovní doklad, víza, doklad o zdravotnÍm pojiŠtění'očkovacíprůkaz atp., pokud jsou
vyŽadovány);'cizí státní přÍslušnícijsou povinni se informovat o vízovépovinnosti u zastupitelství
zemí, kam cestují, resp. které budou projÍŽdět a potřebná víza si obstarat,
řÍdit se pokyny průvodce nebo jiné, přísluŠnouzajiŠt'ujícíCK, určenéosoby a dodrŽovat stanovený
program, dodrŽovat předpisy platné v navŠtívenézemi, resp. místě a objektu; v přÍpadě poruŠení
právních předpisů nebo závaŽného narušování programu Či průběhu sluŽeb je CA na Žádost
příslušnézajišt'ujícÍCK oprávněna zákazníka z Účasti na dalŠíchsluŽbách vykázat, přiČemŽ tento
ztrácí nárok na dalŠÍsluŽby stejně tak jako nárok na Úhradu nevyuŽitých sluŽeb,
zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poŠkoditnebo omezovat ostatní odběratele sluŽeb,
uhradit eventuálnÍŠkodu,kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a1' zařízení,
kde čerpal sluŽby zajištěnédle smlouvy.

5. Zmény dohodnutých služeb (,,Před

pIněním smIouvy" a,,V průběhu plnění smlouvy")

jejich právní důsledky, rušenísluŽeb aj. jsou v souladu s Všeobecnými
smluvními podmínkami příslušnézajišt'ujícíCK a jsou ze strany GA
zákaznÍkovi předány (viz 'l. Vznik smluvního Vztahu).
a

6. odstoupení od smlouvy

ze strany zákaznÍka
podmínkami příslušnézajišt'ujícíCK

a stornopoplatky se řídístorno

CA sama žádnéstorno poplatky neúčtuje.Výjimkou jsou pouze případy, kdy k realizaci
zá4ezdulpracovní cesty nedojde z důvodu, že zákazník nezaplatí zájezdlpracovní cestu v souladu
s uzavřenou smlouvou o zájezdulpracovní cestě nebo objednaný zé4ezdlpracovní cestu uhradí, ale
nezaŠle CA příslušnou smlouvu o zá1ezdulpracovní cestě. V těchto případech hradí zákazník CA storno
poplatek ve výŠi100% ceny zájezdulpracovní cesty.

7.

Reklamace

Zákazník má právo reklamovat sluŽby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě.
Reklamace vŠakmusí být oznámena na místě pobytu bez zbytečnéhoodkladu průvodci/delegátovi
nebo zástupci příslušnézajišt'ujícíCK. Není-li moŽné reklamaci vyřídit na místě, je nutné pořídit zápis
s uvedením předmětu reklamace s datem ohlášení, s podpisem průvodce/delegáta nebo zástupce
přísluŠnézajiŠt'ujícíCK. Zápis o reklamacije nutné doručit do CA bez zbytečnéhoodkladu. Reklamaci
zájezdulpracovní cesty přepošle CA obratem příslušnézajišt'ujícíCK k dalŠímuvyřízení. CA není
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opráVněna řešit reklamace vyplývajícíze smlouvy o zájezdulpracovní cestě, pouze odpovídá za jejich
předánÍ přísluŠnézajiŠt'ujícíCK.

8.

Pojištění' doklad o pojlštění

Povinné sm!uvní pojištění příslušnézajišt'ujícícK
PřísluŠnázajiŠt'ujícíCK je pojištěna Ve smyslu Zákona č. 159l1999 sb' (novela č. 111l2018 sb.)
a občanskéhozákoníku č- 8912012.
Cestovn í poj ištěnízákazníka
V případě, Že si klient u CA a tím i přísluŠnézajiŠt'ujícíCK objedná a uhradí komplexnícestovnÍ
pojištění, bude v ceně zájezdulpracovní cesty zahrnuto komplexní cestovní pojiŠtěnízákazníka'
Rámcová pojistná smlouva na toto pojiŠtěníjeuzavřena s přísluŠnoupojiŠt'ovnou a nový zákazník je
doplněn do seznamu pojištěných současně s uzavřenÍm cestovnÍ smlouvy. Při pojistných událostech
poskytuje příslušná zajiŠt'ujícíCK'prostřednictvím CA, potřebné informace, avŠak zákazník sivyřizuje
pojistnou událost s pojiŠt'ovnou samostatně. cA dá zákazníkovi kartičku s kontaktním číslemna
asistenčnísluŽbu, se kterou zákazník v případně pojistné události musÍokamŽitě komunikovat a řídit se
pokyny asistenčnísluŽby (na Účet volaného). Při nedodrŽenÍ tohoto postupu nekryje pojiŠt'ovna jakékoli
vzniklé náklady.

9.

Pořizování obrazových, zvukovýGh a zvukově obrazových záznamů
zákazníkaje v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami příslušné
zajišt'ujícíCK

'l0' odpovědnost CA
pomoc V nesnázich

a

přísIušnézajišt'ujíci CK za řádné poskytnutí služeb,

Příslušná zajišt'ujícÍCKodpovÍdázatádné poskytnutívšech sjednaných sluŽeb cestovnÍho ruchu
a má povinnost poskytnoutzákazníkovi pomoc v nesnázích.
Zavinil-|i sizákazník nesnáze sám, můŽe pořadatel za svou pomoc poŽadovat přiměřenou náhradu
skutečně vynaloŽených nákladů.

1

1. Závěrečná ustanoven í

Tyto obchodní podmínky cestovnÍagentury (cA)AGRO ToUR Praha, s.r.o. vstupují v platnost
na vŠechny zájezdylpracovní cesty a sluŽby cestovního ruchu
zprostředkované CA a poskytované přísluŠnouzajiŠt'ujícíCK.Eventuální neplatnost jednotlivých
ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy. V ostatním platí ustanovení

dne 01.08.2020 a vztahují se obecně
obecně záv azný ch právn ích před pisů.

Cestovní agentura (cA) AGRO ToUR Praha, s.r.o., jako správce osobních údajůprohlaŠuje,Že
chrání osobnÍ údaje svých zákazníkŮ, které v souvislosti se svou činnostÍzískává a zaručuje jejich
plnou ochranu v rámci těchto,,obchodních podmínek cestovní agentury AGRO ToUR Praha, s.r.o." a
právních předpisů.
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